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Bu Derginin 
SAhiBi

“Sevimli 
organlar 

iş başında!”
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“ellerimizi 
yIKAyAlIm, 
SAğlIğImIzI 
KoruyAlIm.”

“günDe en Az 
2 Kere 2’Şer DAKiKA

DiŞlerimizi 
fIrçAlAyAlIm.” 

“hAfTADA Bir 
Kere TIrnAKlArImIzI 

KeSelim.” 



Merhaba Sevgili Çocuklar,
Ağız, diş ve el temizliğini bir alışkanlık haline getirerek birçok 

hastalıktan korunabilirsiniz. Vücudumuzun temiz kalması demek, 
mikropların da dışarıda kalması demektir. Tabii ki bunların tersinin de 

hastalıkları davet etmek anlamına geldiğini unutmayın. 
Temizlik, sağlıklı kalmak için atacağınız ilk adımlardan biridir.

Tertemiz eller ve sağlıklı dişlerle sizlere 
pırıl pırıl bir gelecek dilerim. 

İyi okumalar...

Bakan
Amca’dan

Dr. Ahmet Demircan
T.C. Sağlık Bakanı
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JüPiTer uzAKlIK olArAK güneŞ 
SiSTemi’nin 5. gezegeniDir. 

güneŞ SiSTemi’nDeKi en BüyüK 
gezegenDir. 

KenDi eTrAfInDA DönüŞ SüreSi 
en KISA olAn gezegenDir. yAni 

JüPiTerDe 1 gün 10 SAATTir.

JüPiTer güneŞ’in eTrAfInDA 
TAm 11 yIlDA Döner. yAni 

JüPiTer’De 1 yIl, DünyA yIlInA 
göre 11 yIlDIr. 

en BüyüK mAnyeTiK AlAnA 
SAhiPTir. onu Dev Bir mIKnATIS 

olArAK DüŞüneBilirSin. 

güneŞ SiSTemi’nDeKi en BüyüK 
uyDulArA SAhiPTir.  

dünyadan 
ne haber

JüPiTer’li Bilgiler
Jüpiter en erken keşfedilen 
gezegenlerden biridir. Üzerindeki ilk 
araştırmaları bundan 400 yıl önce 
İtalyan astronom Galileo Galilei yaptı. 
Bu dönemde, Dünya’nın uydusu Ay gibi, 
bu büyük gezegenin de 4 tane uydusu 
olduğunu keşfetti. Günümüzde ise Jüpiter’in 
63 tane uydusu olduğu biliniyor. Jüpiter’in yapısı 
gazlardan oluştuğu için ona aynı zamanda “Gaz 
Devi” de deniyor. Bu gazların oluşturduğu manyetik alan 
çok güçlü. O yüzden bir insan, Jüpiter’de bir saniye 
bile yaşayamaz. 
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JüPiTer DeDe
Güneş Sistemi’nin en yaşlı gezegeni 
hangisiymiş belli oldu. Senin bir tahminin 
var mı? Hayır, Dünya’mız değil! En büyük 
gezegen olan Jüpiter, aynı zamanda en 
yaşlı gezegenmiş meğer. Güneş Sistemi, bundan 
tam 4,6 milyar yıl önce oluştu. Jüpiter’in katı 
çekirdeği ise bundan 1 milyon yıl sonra 
meydana geldi.

Bilim ADAmlArI, Bu 
gerçeği JüPiTer’Den 
KoPAn göK ciSimlerini 
inceleyereK BulDulAr. 
ArTIK BunDAn SonrA Bu 
gezegene “JüPiTer DeDe” 
DiyeBiliriz.  
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TiTAn’A TAŞInABiliriz
Satürn gezegeninin uydularından biri olan 
Titan’da yaşayabilir miyiz? Bilim insanları 
öyle olacağını düşünüyorlar. Çünkü uydunun 
koşulları, bir insan kolonisine ev sahipliği 
yapmaya uygun görünüyor. Satürn’ün keşif 
aracı Cassini’nin bulgularına göre, gezegende 
sıvı halde metan var. Yani Titan’ın gölleri 
suyla değil, metanla dolu. Bu da insanlar için 
bir enerji kaynağı demek. 

uyDunun güneŞ SiSTemi’nDeKi Konumu DA 
güneŞ enerJiSi SAğlAyABilir. ne DerSin, Bir 

gün TiTAn’A yerleŞir miyiz Sence?      

SAyfAlArDA 
görDüğün AlTI 

çizili Kelimelerin 
AnlAmlArInI 
SAyfA 63’Te 

BulABilirSin.

BeyinDe Bilgiler nASIl AKIyor?
Bilim insanları beynimizin sırlarını araştırmaya devam ediyor. 

Her geçen gün yapılan araştırmalar ile 
çok ilginç bilgilere ulaşılıyor. 

Bu araştırmalar teknoloji geliştikçe daha da hızlanmaya başladı. 
Son yapılan araştırmalarla beynimizdeki bilgi akışının nasıl 

gerçekleştiğine dair yeni bilgilere ulaşılmış. 

AmeriKA’DA Bir üniverSiTeDe 
BilgiSAyAr orTAmInDA üç 

BoyuTlu Beyin hücreleri moDeli 
geliŞTirmiŞler. Beyin hücreSinin 

gerçeK giBi gözüKen moDelini 
yAPmIŞlAr. Bilim inSAnlArI 
Bu SAyeDe inSAn Beyninin 

çAlIŞmASInA DAir DAhA neT Bilgi 
SAhiBi olDuKlArInI Söylüyor. 

Üç Boyutlu Canlı Beyin Hücresi Modeli



havalı Bilgiler
Göz, kulak, burun gibi organlarımızı 
aynaya baktığımızda görebiliyoruz. 

Peki, vücudumuzun içinde harıl harıl çalışan 
diğer organlarımız? Onların görevleri neler? 

Bak sen şu sevimli organlara…

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

SEVİMLİ ORGANLAR
İŞ BAŞINDA 1

BEYİN

“her Şeyin fArKInDAyIm!”
“Vücudu yönetmek benim görevim. 

Sinir hücrelerine kimyasallar 
yollarım. Bunlar benim mesajlarım 

gibidir. Çevrede olup biten 
olayların hepsini bilirim. Bilgiyi 
toplar ve depolarım. Tıpkı bir 

bilgisayar gibi!”  

KALP

“riTmi TuTTurDum!”
“Dans etmeyi çok 

severim. Dans ederken 
de vücuttaki kanı hiç 

durmadan pompalarım. 
Kirli kanı temizlerim, 

temiz kanı tekrar vücuda 
gönderirim.”
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DevAmI Bir SonrAKi SAyIDA...

AKCİĞER 

“çoK hAvAlIyIm!”
“Tıpkı bir klima gibiyim. Havayı sünger gibi çeker, 
soluk alıp veririm. Kana temiz hava gönderirim. 
Böylece kanın temizlenmesini sağlarım.”  

KARACİĞER

“çöPleri ToPlArIm”
“Vücutta bulunan zehirli 

maddelerin yani toksinlerin 
atılmasına yardım ederim. 

Ayrıca bazı vitaminleri 
depolayıp saklarım. Belki bir 

gün ihtiyacın olur.”

MİDE

“yemeK hAzIr!”
“İçimde asitli bir sıvı vardır. Bu 

sayede, yediğin yiyecekleri tıpkı bir 
mikser gibi parçalarım. Sonra da bu 

besinleri bağırsaklara yollarım.” 
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Gözlem

8

Senin De DiKKATini çeKiyorDur. DoğADA her An çoK 
ilginç Şeyler oluyor. hATTA görmeye AlIŞTIğImIz 
DoğA olAylArI vAr yA, onlAr Bile ASlInDA çoK 
ilginç. örneğin güneŞin DoğmASInI ve yAğmurun 
yAğmASInI SIrADAn SAnmA SAKIn! Bu olAylAr SüreKli 
oluyor Diye SIrADAn DeğilDir.

GöRüYoR MusuN? BütüN çİMENlERDE 
ElMAs GİBİ pARlAYAN su 

DAMlACıKlARı vAR. 
sADECE çİMENlERDE Mİ? Şu AĞACA BİR 

BAK. YApRAKlARıNDA BoNCuK BoNCuK su 
DAMlACıKlARı BİRİKMİŞ.

Sabah oyun oynamak için dışarıya çıkmıştım. Güneş ışıl ışıl parlıyordu. 
Yemyeşil çimenlere atıverdim kendimi. O da ne? Sırtımda bir ıslaklık 

hissettim birden. Sırtım sırılsıklam olmuştu. Yağmur yağmadığına ve kimse 
sulamadığına göre çimenler nasıl ıslanmış olabilirdi? 
Hemen yattığım yerden doğruldum. Dikkatle çimenleri 

ve etrafı incelemeye başladım. 

cIMLERI KIM SULADI?
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oluŞAN hER BİR 
su tANECİĞİNE çİY 
DENİYoR. çİYİN BİR 

DİĞER ADı DA ŞEBNEM. 
NE o? ŞEBNEM ADıNDA 

BİR ARKADAŞıN Mı vAR? 
hAKlısıN, ŞEBNEM, 
Kız İsMİ olARAK DA 

KullANılıYoR.  

Çiy, gündüzün sıcak, 
gecenin serin olduğu 
zamanlarda görülüyor. 

Gecenin serinliğiyle birlikte 
havadaki su buharı 

soğuyup su taneciklerine 
dönüşüyor. Onlar da yere 
inerek bitkilerin üzerinde 

toplanıyor. 

AA, Şu öRüMCEK AĞıNı GöRDüN Mü? su 
tANECİKlERİ sıRA sıRA 
NE DE GüzEl DİzİlMİŞ...

İŞtE BütüN Bu GöRDüKlERİMİ 
ARAŞtıRDıM. öĞRENDİM Kİ Bu DoĞA 

olAYıNA çİY DüŞMEsİ DENİYoR. 

cIMLERI KIM SULADI?

BİlİYoR MusuN? 

Bu çiylerin çok büyük faydaları var. 
Örneğin sıcak ve susuz 
mevsimlerde bitkilerin 
su ihtiyacını karşılıyor. 
Onların hayatta 
kalmasına yardımcı 
oluyor. Kirpi, solucan, 

karınca gibi hayvanlar su ihtiyacını 
çiylerden de sağlayabiliyor. Eğer gece 
sıcaklık sıfırın altına düşerse oluşan bu 
çiy tanecikleri donuyor ve kristal haline 
geliyor. Bitkilerin ve bazı arabaların 
yüzeylerini beyaz bir tabaka kaplıyor. 
Bu doğa olayına da kırağı deniyor, 
Türkiye’de kış mevsiminin başında 
görülüyor.
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AKŞAM...
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SAnA AnlATAcAğIm Bu oyunA BAyIlAcAKSIn.
ŞimDi DiKKATle oyunun KurAllArInA göz AT.

bir dünya 0yun
ÇİZEN: ECE ZEBER
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Bazı arkadaşlarım gördüğü bir şeyi kolay 
kolay unutmuyor. hem çok dikkatliler 

hem de hafızaları çok güçlü. ya sen? Sen 
ne kadar dikkatlisin? Senin de 

hafızan güçlü mü?

1 Arkadaşlarınla bu oyunu kapalı 
bir mekân veya sınıfta oynayabilirsin. 
Dilediğin kadar arkadaşın bu oyuna 
dâhil olabilir.

2 Önce bir masa ya da sıraya 
çeşitli eşyalar toplayın. Neler mi? 
Mesela kalem, silgi, bozuk para, taş 
parçası, oyuncak gibi küçük eşyalar 
olabilir. Oyunu zorlaştırmak için fazla 
eşya toplamanız iyi olacaktır.

3 Daha sonra bildiğiniz bir 
sayışmaca ile ebe seçimini yapın. 

4 Ebe, dikkatle toplanan eşyaları 
incelesin. Hangi eşyaların masada 
olduğunu aklında tutmaya çalışsın. 

5 Sonra ebeyi dışarıya çıkarın. 
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6 Ebe dışarıya çıkınca siz de 
eşyalardan birini saklayın. Diğer 

eşyaları da karıştırın. Ebe geldiğinde 
biraz aklı karışsın.

7 Sonra ebeyi içeriye alın 
ve ondan hangi eşyanın 

saklanmış olduğunu bulmasını 
isteyin. Kendisine çok güvenen 

arkadaşlarınız varsa oyunu daha 
da zorlaştırabilirsiniz. Mesela 

bulması için süre koyabilir veya birden 
fazla eşya saklayabilirsiniz.

8 Ayrıca birbirine benzeyen farklı 
renklerde benzer nesneler de 

kullanabilirsiniz. Bu da oyunu biraz 
daha zorlaştıracaktır. 

17



18

seni yerim

NAR
İçERİĞİNDEKİ C vİtAMİNİ, potAsYuM, DEMİR vE 

ANtİoKsİDANlAR İlE KolEstERol vE KAN ŞEKERİNİ 
DENGElER. BöYlECE KAlp sAĞlıĞıMızı KoRuR. 

ANtİoKsİDAN özEllİĞİNE sAhİptİR. YANİ 
vüCuDuMuzDAKİ zARARlı MADDElERİN 

AtılMAsıNA YARDıMCı oluR.

YARıM BARDAK NAR suYu, GüNlüK 
C vİtAMİNİ GEREKsİNİMİNİN 

% 16’sıNı KARŞılAR.

NAR suYu sEsİMİzİ AçAR. 
BöYlECE DAhA GüzEl ŞARKı 

söYlEYEBİlİRİz.  

ENERJI VERIR
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EllERİNE sAĞlıK, AfİYEt olsuN!  

NAsıl YApılıR?
* ellerini su ve sabunla iyice yıka.

* narı ve maydanozları yıka.
* Beyaz peynir, ceviz ve fındığı ayrı ayrı ez. 

* maydanozları ellerinle küçük parçalara böl.
* ezdiğin malzemeleri güzelce karıştır. zeytinyağı ve kekiği ekle.

* hazırladığın bu karışımı, minik toplar haline getir. 
* narın kabuklarını soy ve tanelerini ayıkla. 

* Şimdi peynir toplarının üzerini 
narlarla kapla! 

1 ADeT nAr

3-4 Dilim TAm 
yAğlI BeyAz 

Peynir

yArIm DemeT 
mAyDAnoz

7-8 TAne ceviz 

Bir Avuç fInDIK 

1 TATlI KAŞIğI 
KeKiK

2 çorBA KAŞIğI 
zeyTinyAğI 
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ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

6 Kasım Pazartesi

Okul günlüğüm, benim bir poblemin var…

Yan sınıfta bir çocuk var. Çok güzel top oynuyor. Her teneffüste arkadaşlarıyla 

takım olup oyun oynuyorlar. Ben kendi sınıfımdakilerle oynarken çekinmiyorum. 

Ama onların oyununa da katılmak istiyorum. O sınıftan kimseyi tanımıyorum. O 

yüzden gidip oynayamıyorum. Geçen gün topları tam benim önüme düştü. Ben de 

hemen koşup onlara geri verdim. “Teşekkürler arkadaşım.” dedi. Aslında kibar birine 

benziyor. Söylesem beni oyuna alırlar ama söyleyemiyorum ki. Sanki ağzımda bir 

şey var da konuşamıyormuşum gibi oluyor. 

7 Kasım Salı

Günlük!

Bugün eve gelir gelmez hemen annemin yanına gittim. “Anne bir ağzımı açayım 

da içine iyice bak.” dedim. O da “Bakarım ama neden? dedi. “Bak bak. Ağzımın 

içinde bir şey var. Benim konuşmamı engelliyor, canımı sıkıyor.” dedim. Anneme 

durumu da anlattım. O da dedi ki “Konuşmanı engelleyen şey ağzının içinde 

değil.” Ben de biraz ağladım. “Bana da top alın. Okula götüreyim de belki canımın 

sıkıntısı geçer.” dedim. Annem bana sarıldı ve çözümün bu olmadığını söyledi. 

“Konuşmanı engelleyen şeyin adı çekingenlik. Bunu bir kuş gibi düşün. Bu çekingen 

kuş, hepimizin kalbinde var. Bu kuşun canını sıkmasından kurtulmak için konuşmak, 

sosyalleşmek ve yeni arkadaşlıklar kurmak gerekiyor. Hem sadece senin içinde yok 

ki. Bende de var. Babanda da var. Sen yarın tüm cesaretini toplayıp o arkadaşınla 

tanış. Sonra da oyuna girmeyi teklif et.” dedi.
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9 Kasım Perşembe 

Canım günlüğüm, ben o arkadaşımla ancak bugün konuşabildim. Kalbim hızlı hızlı 

attı. Yüzüm kızardı. Top yine bana doğru gelsin diye bekledim, gelmedi. İki gündür 

onları izliyorum. Neredeyse gözlerim şaşı olacaktı topa bakmaktan. En sonunda 

gittim, “Merhaba arkadaşlar. Ben de oynayabilir miyim?” dedim. Hemen “Tabii ki!” 

dediler. O kadar eğlendim ki. Oyuna girince o sınıftan bir sürü arkadaşım oldu. 

Onlar da beni tanıyor artık. Teneffüste bizim sınıfa gelip beni çağırıyorlar. İyi ki gidip 

onlarla tanıştım. Yeni arkadaşlarım da “Eskiden sizin sınıfa hiç giremezdik. Seninle 

tanışmamız iyi oldu.” dediler. Sanırım kalbimdeki çekingenlik kuşu gitti. Ya da orada 

duruyordur ama çekingenliği azalmıştır. Konuşunca öyle rahatladım ki. İçimde, sanki 

bir ülke keşfetmişim de oradaki insanlarla yeni tanışıyormuşum gibi bir his var. İlk 

adımı atmak biraz zormuş günlüğüm. Ama şimdi, iyi ki gidip konuşmuşum, diyorum. 



geçen gün abim beni odamdaki dağınıklığın önünde 
düşünürken yakaladı. “ne o zeynep? ne yapıyorsun o 
kâğıtlarla?” diye sordu. Ben de onlarla ne yapacağıma 
karar veremediğimi anlattım. her zamanki gibi abim 
mert’in süper bir fikri vardı. evdeki atık kâğıtlarla ve 
kartonlarla maske yapacağız! haydi, sen de bize katıl! 

MASKELİ HARİKALAR 

KeDi mASKeSi
Kedim Reçel’i çok sevdiğim için bir 
kedi maskesi istediğime karar verdim. 
Ben ağabeyimden yardım aldım. 
Sen de bir büyüğünden yardım 
alabilirsin. Bakalım Reçel, kendi 
yüzünü benim suratımda görünce ne 
yapacak? 
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ÇİZEN: MERT TUGEN

muhteşem 
dönüşüm

Sen de bir kedi maskesi 
istiyorsan sana hemen 

malzemeleri söyleyeyim: 



eSKi Bir Koli

1 ADeT Turuncu 
renKli KâğIT 

(Beyaz bir 
kâğıdı turuncuya 
boyayabilirsin.)

+ + + +
3 ADeT PiPeT yAPIŞTIrIcI

KâğIT mAKASI 
ve 30 cm 

uzunluğunDA 
lASTiK iP
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nASIl yAPTIK? 
 Ağabeyim kolinin bir 

köşesini kesti. Ben de o 
sırada eski bir defterimden 
beyaz bir sayfa aldım. 
Onu turuncuya boyadım. 

 Reçel’i yanımıza 
çağırdık. Ona bakarak 
turuncu kâğıdın üzerine bir 
kedi resmi çizdik. Bir süre 

sonra Reçel, bizden sıkılmış 
olmalı ki içeri kaçtı! 

 Kedi resmini kâğıttan 
kestik. Kâğıdı şablon gibi 
kullanarak kartonu da 
kedi şeklinde kestik. Çizimli 
kâğıdı kartonun üzerine 
yapıştırdık. 

 Koliden küçük bir daire 
ve iki üçgen keserek 
pembeye boyadık. Daire 
Reçel’in burnu, üçgenler 
de kulakları oldu. 

 Maskenin üzerinde 
gözlerin olduğu yeri 
makasla kestik.

 Maskeyi kafamıza 
takmak için yanlardan da 
birer delik açtık. İpi de o 
deliklere bağladık. İstersen 
kedinin bıyıkları için pipet 
kullanabilirsin. Biz çizmeyi 
tercih ettik.

 Maskemiz hazır! Seninki 
nasıl oldu?   



ben de
çizerim Adım adım çizmeyi öğreniyoruz...

RENGâRENK BİR KELEBEK NASIL ÇİZİLİR?

24

1) İLK öNcE BİR 
SEKİZ RAKAMI 

ÇİZELİM. 

2) üStE İKİ 
KüÇüK DAİRE, 

ALtA DA BİR tERS 
DAMLA...

3) ŞİMDİ SAğA 
BİR KANAt 
yApALIM.

4) SAğA BİR 
KANAt DAHA 

EKLEyİp GöZLERİ 
ÇİZELİM.

5) ŞİMDİ SOLA DA AyNI ŞEKİLDE 
KANAt EKLEyELİM. 

SONRASINDA  ANtENLERİNİ.

6) KANAtLARI tAMAMLADIKtAN SONRA, 
İÇLERİNE İStEDİğİN ŞEKİLLERİ ÇİZİp 

KELEBEğİNİ BOyAyABİLİRSİN.

İŞtE KARŞINDA 
RENGâRENK BİR KELEBEK

önce tüm çizgi hareketlerini dikkatle incele. Şimdi çizmeye 
hazır mısın? Başla o hâlde. unutma, aynısı olması gerekmiyor. 
o, senin kelebeğin olacak. ona istediğin şekli verebilir ve 
istediğin renkleri kullanabilirsin.



SEVİMLİ BİR tAVŞAN NASIL ÇİZİLİR?
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1) İLK öNcE yANA EğİK ŞEKİLDE BİR 
yuMuRtA ÇİZELİM.

2) yuMuRtANIN İÇİNE BİR KüÇüK 
DAİRE EKLEyELİM.

3) AğZI, BuRNu VE GöZLERİ DE 
tAMAM. 

7) AyAKLARI tAMAMLAyIp BİR DE KuyRuK 
EKLEDİK Mİ...

4) İLK yuMuRtANIN ALtINA DAHA BüyüK 
BİR yuMuRtA yApALIM VE BIyIKLARINI 

ÇİZELİM.

5) AyAKLAR VE KuLAKLAR İÇİN DE yİNE 
ELİpS ŞEKİLLERİNİ KuLLANAcAğIZ.

6) KIRMIZI NOKtALI ÇİZGİLERİ 
SİLMELİSİN.

İŞtE KARŞINDA 
SEVİMLİ BİR tAVŞAN



KAĞIT KATLAMA SANATI
ORİGAMİ

UÇAKLAR 
HAVALANSıN! 

Bir yüzü renkli olan 
dikdörtgen şeklindeki elişi 
kağıdını, ikiye katla ve aç. 

üst köşedeki üçgeni, kesik 
çizgili yerden aşağıya doğru 

katla. 

Şimdi aşağıya katladığın 
sivri ucu, kesik çizgili yerden 

yukarıya doğru kıvır. 

üst kenarları ortada 
birleşecek şekilde, içeriye 

doğru katla.

26

İLK UÇAĞI BİR BİSİKLET DÜKKÂNI SAHİBİ OLAN İKİ KARDEŞİN İCAT ETTİĞİNİ 
BİLİYOR MUYDUN? KARDEŞLERDEN BİRİNİN ADI ORVILLE, DİĞERİNİN ADI WILBUR. 

SOY İSİMLERİ İSE WRIGHT. İŞTE, BU NEDENLE WRIGHT KARDEŞLER OLARAK 
BİLİNİYORLAR. ÖNCE BİR UÇURTMA İCAT ETTİLER. SONRA BU UÇURTMAYA MOTOR 
TAKTILAR. GÜNÜMÜZDE YAPTIĞIMIZ UÇAK SEYAHATLERİNİ ONLARA BORÇLUYUZ. 

HAYDİ, ŞİMDİ KÂĞITTAN UÇAK YAPMAYI ÖĞRENELİM, NE DERSİN? 

1

3

4

2



Kağıdı sağ ve sol köşesi 
buluşacak şekilde, arkaya 

doğru, ikiye katla.

Şimdi uçağını 
yatay bir şekilde 

yere koy.

Kanatları kesik 
çizgili yerlerden 
yukarıya doğru 

katla.

uçağın hazır. 
haydi, uçaklar 

havalansın!

Sivri uç sola 
gelecek şekilde 

kâğıdı çevir.

Kâğıdı 
kesik çizgili 

yerden 
aşağıya 

doğru katla.
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5

8 9 10

6 7

uçuş okulu
Sen ve arkadaşların için harika bir oyunumuz var! 

Kâğıttan uçaklarınız hazır mı? 

Şimdi büyükçe bir karton bulun. eski bir kolinin en 
geniş tarafını da koparabilirsiniz. Kartonun üzerine 
3 geniş delik açın. Deliklerin büyüklükleri boy boy 
olsun, içerisinden yaptığınız uçakları  geçirmeye 

çalışacaksınız. en geniş delik 10 puan, orta boy olan 
20 puan, en küçüğü de 30 puan olsun. Kartonun dik 
durması için ayaklarını da sabitleyin. Şimdi uçaklar 

uçuşa geçsin! Bakalım hanginiz daha çok puan 
toplayacaksınız? 

10

20
30
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ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

laboratuvarlar tertemiz olması gereken mekânlardandır. 
Ama bugün bu laboratuvarda tuhaf şeyler oluyor. resimde 

olmaması gereken yedi durumu bulabilir misin?

resimdeki 
7 olağanüstü 
durumu bul...

dikkat

29



ÖRÜNTÜ

A)

A)

B)

B) C)

c)

30

SıRADAKİ NE?
Aşağıdaki resimler arasında belli bir ilişki var. 

Boş olan kareye acaba hangisinin gelmesi gerekiyor? 

ACABA HANGİSİ? 
Aşağıdaki resimler belli bir sıraya göre dizildi. 

Boş olan kareye acaba hangisinin gelmesi gerekiyor? 



YAvRulARıNı çoK sEvEN ANNE 
AYı, oNlARıN hEp sAĞlıKlı vE 
Mutlu olMAsıNı İstİYoR. 

oYuN oYNAMAYı BAl Küpü 
YAlAMAKtAN DAhA çoK 
sEvEN Bu sEvİMlİ YAvRulAR, 
BAzEN ANNElERİNİN sözüNü 
uNutuvERİYoRlAR. oYuNA 
DAlAN  YAvRu DA hEp GERİDE 
KAlıYoR. 

Bu EĞlENCElİ oYuNu 
ARKADAŞıNlA 
oYNAMAYA
hAzıR MısıN? 

sAYfAYı 
çEK çıKAR

oYNAMAYA BAŞlA!

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL



OYUNUN KURALLARI 
Bu oyun 2, 3 veya 4 kişiyle oynanabilir. 
Oyun için bir zara, bir de ayı yavrusu 

pullarına ihtiyacınız var. Zarı küt uçlu bir 
makas yardımıyla yandan kesip köşelerini 
yapıştırarak kendiniz yapabilirsiniz. Ayıcık 
pullarını da kesin. Şimdi ayıcık pullarını 

“Başlangıç” yazan bölüme koyun. Oyuna 
büyük zar atan oyuncu başlar. Oyuncular 
sırayla zar atarlar. Kutular üzerinde zarda 

gelen sayı kadar ilerlerler. Oyuncular 
kutuların üzerindeki yönlendirmelere göre 
hareket ederler. “Bitiş” yazan bölüme ilk 

gelen oyuncu oyunu kazanır. 

BAŞLANGIÇ 
nehrin 

kenarında biraz 
güneşleniyorsun. 

güneşten 
D vitaminini 

aldın.  

Balığı afiyetle 
yedin. omega 3 
yağını aldın. Bu 

sana çok iyi geldi. 
iki kutu ilerle    

yemekten önce 
ellerini yıkamayı 

unuttun. 
iki kutu geri git

Bugün okul 
var. 

Derste “Arı 
kovanından nasıl bal 

yenir?” konusunu 
işlediniz. 

canın bal 
çekti. Sen de eve 

gelir gelmez yedin. 
Sana enerji verdi. 

iki kutu ilerle

Bugün yağmur 
yağıyor. mağaradan 
çıkmak istemiyorsun.

Bir tur bekle

uykuya dalmışsın. 
rüyanda kendini çok 
güzel bir ormanda 

gördün.  

eyvah! 
Dişlerini fırçalamayı 

unuttun.
iki kutu geri git

 

yine sırtın
kaşındı. Bir ağaç 

bulup sırtını 
kaşıdın. 

 

nehir çok güzel 
görünüyor. Bir süre 

nehri izledin.

nehirdeki 
taşlarla 

oynuyorsun ve çok 
mutlusun. 

Annen, yemek zamanının 
geldiğini söyledi. Ama 
sen şimdi balık yemek 

istemiyorsun. 
Bir daha zar at   

ANNE AYI OYUNU



SAyfAyI 
çeK çIKAr. 

iŞAreTli yerlerDen KeS 
ve oynAmAyA BAŞlA!

nASIl oynAnIr?
Kartları, yazıları alta gelecek 

şekilde üst üste koy. Şimdi 
kartları karıştır ve içlerinden bir 
tanesini çek. Arkasında yazanları 
arkadaşına gösterme. Bakalım, 
resimde gördüğü icadın veya 

keşfin sahibini tahmin 
edebilecek mi?  

ona, kartın arkasında yazan 
ipuçlarından verebilirsin. eğer 

doğru tahmin edebilirse, kartların 
sorumluluğu ona geçer. Sonra 
o da destenin içinden bir kart 
seçer ve oyun devam eder… 

yemekten önce 
ellerini yıkamayı 

unuttun. 
iki kutu geri git

 

yine sırtın
kaşındı. Bir ağaç 

bulup sırtını 
kaşıdın. 

 

nehir çok güzel 
görünüyor. Bir süre 

nehri izledin.

 

Arkadaşların 
oyunlar oynuyor. 

onlara katılmak için 
yanlarına gittin.

 
Arkadaşların 
seni oyuna 

alamadı. Bir kişi 
elenince onun yerine 
oyuna girebileceksin. 

Bir tur bekle 

 

oyun çok 
zevkliydi. Sen de 
epeyce egzersiz 
yapmış oldun. 

yolda yürürken 
çok güzel bir 

kelebek gördün. 
onunla biraz 
sohbet ettin. 

 

güneş batmak 
üzere! Artık eve 
dönme zamanı 

geldi.  
 

Akşam 
yemeğinden 
önce ellerini 

yıkadın.
iki kutu ilerle

 
Biraz 

dinlenip sonra 
ödevlerini yapmaya 

karar verdin.
Bir tur bekle

Annen taze meyve 
getirdi. muz yedin. 

çok sağlıklı.
iki tur ilerle 

Kardeşine 
ödevlerinde yardımcı 

oldun. Kendi ders 
tekrarlarını yaptın. 

iki kutu ilerle  

“yarın daha da 
güzel olacak!” diye 

düşündün. 

rüyanda 
bal 

yiyordun. 
çok 

lezzetliydi.

uyku zamanı 
geldi. Annene ve 
kardeşine “iyi 

geceler.” dedin ve 
yattın. 

 
Bugün 

yeteri kadar su 
içmediğini fark ettin. 

hemen nehir kenarına 
koştun! 

iki kutu ilerle   

 
nehirde 

tazecik balıklar 
varken sen, 

piknikçilerden kalan 
hamburgeri yedin. 
iki kutu geri git

 Kestirmeden 
ormana geri dönmek 
için otobana çıktın. 

Kırmızı ışıkta karşıdan 
karşıya geçtin.
5 kutu geri git

BİTİŞ





YAvRulARıNı çoK sEvEN ANNE 
AYı, oNlARıN hEp sAĞlıKlı vE 
Mutlu olMAsıNı İstİYoR. 

oYuN oYNAMAYı BAl Küpü 
YAlAMAKtAN DAhA çoK 
sEvEN Bu sEvİMlİ YAvRulAR, 
BAzEN ANNElERİNİN sözüNü 
uNutuvERİYoRlAR. oYuNA 
DAlAN  YAvRu DA hEp GERİDE 
KAlıYoR. 

Bu EĞlENCElİ oYuNu 
ARKADAŞıNlA 
oYNAMAYA
hAzıR MısıN? 

sAYfAYı 
çEK çıKAR

oYNAMAYA BAŞlA!

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL
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LABİRENT neşe, bugün sokakta oynarken çok kirlenmiş. 
Temizlenmesine yardım eder misin? önce sabunu almalı, 
sonra ellerini yıkamalı. Bunları yapmazsa bakterilerin 
saldırısına uğrayacak. neşe, bakterilerin olduğu yerlere 
sakın uğramasın.

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL



1. vücuDumuzDAKi en 
uzun KemiK hAngiSiDir?

a) Yalancılarda bulunan 
Pinokyo kemiği.

b) Üst bacakta bulunan 
uyluk kemiği. 

c) Çektikçe uzayan 
lastik kemiği.

3. D viTAmini 
KemiKlerin 

güçlenmeSini SAğlAr. 
PeKi, D viTAmini 

eKSiKliği neye neDen 
olur?

a) Dişlerimiz ve kemiklerimiz 
yeterince güçlü olmaz.

b) Vücudumuzdaki fosforun 
karanlıkta parlamasına 

neden olur.

c) Borçlanmaya neden olur.

2. AŞAğIDAKilerDen 
hAngiSi iSKeleT 

SiSTeminin 
görevlerinDen Biri 

DeğilDir?

a) Vücut için dik ve sağlam 
bir çatı oluşturmak.

b) İç organların bazılarını 
korumak.

c) Vücudun peynir 
üretimine katkıda 

bulunmak.

komikli test

4. eKlem neDir?

a) Kolye, küpe, yüzük 
gibi takılara tıp dilinde 

verilen addır.

b) Halay çeken 
insanların birbirlerine 
temas eden yerlerine 

verilen addır.

c) Vücudumuzun 
katlanma yerlerine 

verilen addır.
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 5. göğüS KAfeSi 
ne iŞe yArAr?

a) Kalbimizin ve 
akciğerlerimizin kaçmasını 

engeller.

b) Kaburgalardan ve 
göğüs kemiğinden oluşan 
göğüs kafesi akciğerleri 

ve kalbi korur. 

c) Göğsümüzde kuş 
beslememizi sağlar.

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL
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Gizemli kutu!

??

?
?

bilim
kurdu
ÇİZEN: ECE ZEBER

 
Neden söylediklerimi tekrar ediyorsun?

Bir papağan değilsin ki.
Işıklı bir ayna mısın acaba?  

Belki de bir yansıma…
Peki, sen gerçek misin?
Yoksa bir hayal mi? 

42

çetin ile ceviz ne planlıyor? 
Bu gizemli kutu da ne? içinde ne var? 

Peki, acaba ne işe yarıyor? 
Tahmin edebilir misin?



hologrAm

hologrAm neDir?

Bir objenin sanal olarak 3 boyutlu halini oluşturmaya hologram denir. Yani, 
hologramla uzunluk, genişlik ve derinliğe sahip görüntüler elde edilir. Bu üç 

boyutlu görüntüler, lazer ışınları kullanılarak oluşturulur. Sonra da hareket ettirilir. 
Tıpkı dijital bir kukla gibi.  

Bir fotoğraf makinesi ile bir köpek fotoğrafı çektiğini düşün. Bu durumda 
görüntü 2 boyutlu olur. Çünkü köpeğin sadece enini ve boyunu görebilirsin. Ama 

hologram, kabartma gibi görünür. Çünkü 3. boyut olan derinlik devreye girer. 
Ortaya çıkan görüntü, gerçek bir köpeğe çok benzer. Hatta köpeğin etrafından 

dolaşarak onu her açıdan görebilirsin.     

hologrAmlA neler yAPIlIr?

* Hologram teknolojisi ile kendi ikizimizi oluşturabiliriz. Bu 
ikizlerden biri aslında sadece 3 boyutlu görüntümüzdür. 

PeKi, nASIl çAlIŞIr?

vücuT hologrAmImIzlA orgAnlArImIzI 
DAhA iyi TAnIyABiliriz.   

Ama tıpkı bizim gibi hareket edebilir.  
* Çok sevdiğimiz bir müzisyen şehrimize gelemedi diyelim. Onun hologram 

görüntüsünden konserini dinleyebiliriz.
* Gezegenlerin hologramını çıkararak onları inceleyebiliriz. 
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VELESPİTLE GEZELİM Mİ?

tarihte ilkler
ÇİZEN: BENGİ GENCER

Bisiklete uzun yıllar önce “velespit” denildiğini biliyor muydun? 
haydi, seninle bir bisiklet turuna çıkalım! 

Pedalları çevirmeye başlayalım…

44

1791 

ilK BiSiKleT
Bisikletin mucidi Kont Sivrac isminde 

bir Fransız’dı. Aslında amacı iki 
tekerli bir oyuncak yapmaktı. Bisikleti 
icat edeceğini nereden bilebilirdi ki? 
Onun bulduğu ilk bisikletin tekerleri 

vardı ama pedalları yoktu. Bu 
yüzden toprağa basarak iki ayakla 

ilerletmek gerekiyordu.

1817

KoŞu mAKineSi
Bisiklete bir direksiyon bir de sele 

ekleyen ilk isim, Alman Baron 
Drais oldu. İcadının adını da “Koşu 
Makinesi” koydu. İnsanlar bu garip 
bisikleti ilk önce pek sevmediler. Ne 
de olsa iki teker üzerinde gitmek 
biraz beceri gerektiriyordu. Ama 

sonra bu yeni bisiklet 
çok moda oldu. 

1861

PeDAl TAKIlDI
Pierre ve Ernest Michaux 

isimlerinde baba-oğul iki Fransız, 
bisikleti daha da geliştirdiler. Ön 
tekerin göbeğine pedal taktılar. 
İşte bu olay, gerçek bisikletin 

doğuşu oldu. 
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1875

ön TeKerler
Bir AcAyiP

Bu yıllarda bisiklet 
pedalının bir dönüşü, 
tekeri de ancak bir 
kez döndürüyordu. 
Bu yüzden bisikletin 
hızının ön tekerin 
büyüklüğüne bağlı 
olduğu düşünüldü. 
İşte, dünyanın en 

komik bisikletleri de bu 
dönemde icat edildi. 
Ön tekerler acayip 
bir şekilde büyüdü. 
Bisikleti ancak çok 

uzun boylu yetişkinler 
kullanabiliyordu. 
Çocuklar bisiklet 

süremiyordu. Bugün 
hala bisikletlerde 
gördüğümüz zincir 

sisteminin icadıyla bu 
acayip durum 

sona erdi. 

1888

lASTiKler icAT eDilDi
18. yüzyılda yollar çukurlarla doluydu. 

Günümüzdeki gibi asfalt yollar yoktu. Bu yüzden 
tahta tekerli bisikletleri sürmek de hiç kolay 
değildi. J.B. Dunlop isimli bir İngiliz, işte bu 

dönemde lastik tekerleri icat etmeyi başardı. 
Oğlunun daha kolay bisiklet sürmesini sağlamak 

istiyordu. Bu yüzden lastiğin içini havayla 
doldurdu. Bu harika fikir, modern otomobil 
dünyasının da gelişmesine yardımcı oldu.  

2017 

moDern BiSiKleT 
Günümüzde dağ bisikleti, yarış bisikleti, çocuk 

bisikleti veya elektrikli bisiklet gibi pek çok 
bisiklet çeşidi var. Bisiklet, tıpkı bir karınca gibi 
kendinden on kat ağır bir yükü taşıyabiliyor. Bir 
yerden bir yere gitmek için de en eğlenceli ve 
kolay yol. Bugün dünyada yaklaşık 100 milyon 

kişi bisiklet kullanıyor. 
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ÇİZEN: MERT TUGEN

   ARKın 
ve 5 parmak

B

DAMLAYA DAMLAYA



Damlataş
Annemin bir coğrafya öğretmeni olması benim için büyük şans. 
çünkü ülkemizde görülmesi gereken yerleri çok iyi biliyor. yine 
annemin önerisiyle bu kez ailecek yolumuz Alanya’ya düştü. 

Alanya’nın en güzel yerlerinden birinin Damlataş mağarası olduğunu 
düşünüyorum. Ama bu güzel turistik şehirde, daha görülecek pek çok 

yer var. Serüvenimizi seninle de paylaşmak istiyorum… 
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DAMLAYA DAMLAYA

Sırt çantamda neler var? 
Bir Alanya haritası. Alanya’nın bir yarımada üzerine 

kurulu olduğunu biliyor muydun?
Sana anlatacaklarımı yazmak için bir defter 

ve kalem. Fotoğraf makinası, dürbün, 
su matarası, diş fırçası, macun ve 
spor ayakkabılarım. Ve tabii ki kuklalarım. 
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ŞİfAlı DAMlAtAŞ MAĞARAsı 
Babamın bir astım hastası olduğunu söylemiş 
miydim? Bu hastalık yüzünden babam sık sık 
nefes darlığı yaşıyor. Ama annemin söylediğine 
göre, Damlataş Mağarası ona iyi gelecek. 
Bu nedenle seyahatimizin ilk durağı bu güzel 
mağara oldu. İçerisi tıpkı bir masal diyarı 
gibi görünüyordu. Bu mağaranın babama 
neden iyi geleceğini de hemen anladım. 
Astım hastaları kuru havaları sevmezler. 
Oysa burada çok fazla nem vardı. Daha 
ilginç olanı ise mağaranın içinin sarkıt ve 
dikitlerle dolu oluşuydu. Annem bana bunların 
nasıl oluştuğunu anlattı. Yağmur damlaları 
mağaranın tavanındaki yarıklardan içeri 
giriyormuş. Sonra içerideki nemin etkisiyle 
birikerek bu sivri birikintileri oluşturuyormuş. 
Damlataş’tan çıktığımızda babam kendini çok 
daha iyi hissediyordu. Bu çok iyi oldu çünkü 
Alanya’da görecek daha çok yer var.

fosfoRlu MAĞARA       
Adı üstünde bu ilginç 
mağaranın içi fosforlu renklerle 
dolu. İçinden de sadece tekne 
ile geçiliyor. 
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sApADERE 
KANYoNu
Alanya’ya yaz 
aylarında gelseydik 
muhteşem plajlarında 
denize girebilirdik. Ama 
mevsim buna uygun 
değildi. O yüzden 
Sapadere Kanyonu’na 
gitmeyi tercih ettik. Ben 
buradaki küçük şelaleye 
bayıldım. Eğer bu 
taraflara yolun düşerse 
bu doğal güzelliği 
keşfetmeni tavsiye 
ederim. 

Kızıl KulE
Alanya’nın merkezinde 
bulunan Kızıl Kule, bölgenin 
en görkemli yapılarından biri. 
Alanya’nın da simgelerinden 
biri olmuş durumda.

ANtİK KENtlER 
Alanya’da, binlerce yıllık tarihe 
sahip olan çok sayıda antik 
kent bulunuyor. En önemlileri 
ise Selinus Antik Kenti, 
İotape, Syedra Antik Kenti ve 
Hamaksia Antik Kenti. Bu antik 
kentleri gezerek Alanya’da 
tarihi bir yolculuğa çıkabilirsin.



MOZAİK YAPIYORUZ
gezginimiz BArKIn SAyeSinDe, gAziAnTeP’TeKi zeugmA müzeSi 
hAKKInDA Bilgi eDinDiK. “çingene KIzI” mozAiği ile TAnIŞTIK. 

Sen De ArKADAŞlArInlA BirliKTe Bir mozAiK yAPABilirSin. 
hAyDi, nASIl yAPAcAğInIzI AnlATAlIm.

DoğADAn TAŞlAr 
ToPlAyIn

Aslında mozaik 
taşları özel taşlardır. 

Ama siz kendi 
taşlarınızı doğadan 

toplayabilirsiniz. Haydi, 
dışarı çıkın ve pürüzsüz, 

küçük taşlar bulun.

Çizen: Gökçe Yavaş
tam bize göre
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ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL
tam bize göre

Bir reSim Seçin
İsterseniz “Ben de Çizerim” 

bölümümüzdeki kelebek veya tavşan 
çizimini kullanabilirsiniz veya sevdiğiniz 
bir deseni seçebilirsiniz. Şimdi seçtiğiniz 

resmi tahtanın üzerine basitçe çizin. 
Birazdan çizdiğiniz resmin yüzeyindeki 

boşlukları taşlarla dolduracağız. 
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mAlzemeler
 Dışarıdan topladığınız taşlar

 Düz bir tahta
 Tutkal

 Yumuşak uçlu kurşun kalem
 Suluboya

 Yuvarlak uçlu suluboya 
fırçası

TAŞlArI BoyAyIn
Topladığınız taşları kelebek 

resmindeki gibi suluboya ile boyayın. 
Sonra suluboyanın kurumasını 

bekleyin. Eğer evde guaj boya varsa 
sulu boya yerine guaj boya da 

kullanabilirsiniz. 

mozAiğe BAŞlAyIn
Tutkalı tahtaya, yapıştıracağınız 
taşın altına sürün. Önce tahtanın 
kenarlarına taşlardan bir çerçeve 
yapın. Şimdi kelebeğin detaylarına 
geçin. Resimde gördüğünüz gibi 

boşlukları mozaik taşlarıyla doldurun. 
İşte, mozaiğiniz hazır!



NİHAN’IN KARDEŞİ 

ya sen 
olsaydın
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Annem bana “Yakında bir kardeşin olacak!” dediğinde 
çok şaşırdım. Bu haberi hiç beklemiyordum. Önce biraz 
heyecanlandım. Çünkü annem bana “Artık evde hep birlikte 
oyunlar oynayabileceğimiz yepyeni biri olacak.” dedi. Ama 
sonra düşündüm. Acaba insanın bir kardeşinin olması nasıl bir 
şeydir? Arkadaşlarımın bazılarının kardeşleri var. Çok da iyi 
anlaşıyorlar. Peki, ben kardeşimle iyi anlaşabilecek miyim? 
Sonunda beklenen gün geldi. Ben ninemle evde kalmıştım. 
Sonra annem kucağında bir bebekle eve geldi. Babam çok 
mutlu görünüyordu. İsmini Cihan koydular. Bence güzel bir 
isim ama benim adım da güzel, ne dersin? 

Annemin ilk işi kardeşimi emzirmek oldu. Hemen yanlarına 
gittim. Tam bu sırada Cihan, annemin kucağından elini bana 
doğru uzattı. Ben de onun minik elini tuttum. İçimi birden 
büyük bir sevinç kapladı. Annem bana bakıp “Nihancığım 

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL



53

sen küçükken seni de böyle emziriyordum.” dedi. “Bu çok doğru!” diye düşündüm. 
Ben de bir zamanlar bebektim. Bakıma ihtiyacım vardı. Ne kendi başıma yemek 
yiyebiliyordum ne de tuvalete gidebiliyordum. Bunların hepsini annem ve babam 
yaptırıyordu. Şimdi küçük Cihan da kendi ihtiyaçlarını gideremiyor. Annem ve 
babamın bana baktıkları gibi ona da bakmalarından daha doğal ne olabilir ki?

Sonra annem, kardeşimin altını açtı ve bana “Sen de yardım etmek ister misin?” diye 
sordu. Ben de kabul ettim. Ona ıslak mendil uzattım. Açık söylemek gerekirse çok pis 
kokuyordu. Ama kardeşim çok mutlu görünüyordu. Bu koku onu hiç rahatsız etmemiş 
gibiydi. Annem kardeşimi uyuturken bir taraftan da bana sarıldı. “İşte seni de 
bebekken hep böyle uyutuyordum Nihan. Bazen de seni beşiğinde sallıyordum. Bunu 
çok severdin, hemen uyurdun.” dedi. Annemin bebekliğimle ilgili bu anıları anlatması 
çok hoşuma gitti. Ben de kardeşim büyüyünce ona bugün yaptıklarımızı anlatabilirim 
belki.

Kardeşim günün büyük bir bölümünde uyuyor. Ben, annem ve babam bu 
zamanlarda çok güzel oyunlar oynuyoruz. Hatta geçen gün hep birlikte benim en 
sevdiğim pastadan yaptık. Sonra babam beni sinemaya götürdü. İlk başta kardeşimi 
çok kıskanacağımı düşünmüştüm. Ama o doğduktan sonra bizim ev sanki daha 
da neşeli oldu. Kardeşimle oyunlar oynayacağım günleri iple çekiyorum. İnsanın 
kardeşinin olması gerçekten çok güzel bir duyguymuş!

PeKi, yA Sen olSAyDIn?
yeni Bir KArDeŞin 
olSAyDI ne 
hiSSeDerDin?



EN BüYüK 
DİŞlER 
fİllERİN 
Filler, bütün hayvanlar 
içinde en büyük 
dişlere sahip olan 
hayvanlardır. “Fildişi” 
dediğimiz kesici dişleri 
vardır. Bu dişlerin 
uzunluğu bazen 3 
metreyi bile bulabilir. 
Bu uzun dişleriyle 
ağaç dallarını aşağıya 
çekip yaprakları yerler. 
Su bulmak için de 
toprağı kazarlar. 

KAplANlAR 
Etçİl 
hAYvANlARDıR
Kurt, aslan ve kaplan 
gibi yırtıcı ve etçil 
hayvanların dişleri 
parçalamaya uygundur. 
Bu hayvanların köpek 
dişleri uzundur. Azı 
dişlerinin üzerinde de 
sivri çıkıntılar vardır. 
Sen bir öğünde 3 tane 
köfte yerken bir kaplan 
akşam yemeğinde 18-
27 kilogram arası et 
yiyebilir.   

zEBRAlAR 
otçul 
hAYvANlARDıR
Bitkisel besinlerle 
beslenen hayvanlara 
“Otçul hayvanlar” 
denir. Örneğin atlar, 
keçiler, inekler, zürafa, 
eşek, keçi, geyik ve 
zebra gibi hayvanlar 
bu sınıftandır. Azı 
dişleri geniş ve girintili 
yüzeyiyle otları 
öğütmeye yarar. 

SIIST! KAMERAYA GÜLÜMSE! 
hAYvANlARıN DİŞ YApılARı BİRBİRİNDEN fARKlıDıR. 
öRNEĞİN BİR KAplANlA BİR zEBRANıN DİŞlERİ BİRBİRİNE 
BENzEMEz. Bu fARKlılıĞıN sEBEBİ oNlARıN BEslENME 
BİçİMlERİNİN DEĞİŞİK olMAsıDıR. hAYDİ, hAYvAN 
DostlARıMızıN DİŞlERİNE YAKıNDAN BAKAlıM! 

hayvanlar âlemi
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KöpEK BAlıKlARıNıN 
BİNlERCE DİŞİ vARDıR 
En ilginç dişlere sahip olan canlılardan biri 
köpek balıklarıdır. Çenelerinde 3000’e yakın 
kesici diş bulunur. Bu dişlerin hepsi bizim 
dişlerimiz gibi tek sıra halinde değildir. Birkaç 
sıradır. İlk iki sıra ısırma ve koparma işine yarar. 
Arka sıradakiler ise yiyecekleri daha küçük 
parçalara böler. 

SIIST! KAMERAYA GÜLÜMSE! YuNuslARıN 
yaklaşık 260 tane dişi 
vardır. Ama bu dişleri 

yemek yemek için 
kullanmazlar. 
Balıkları 
bütün olarak 
yutarlar. 
Dişleri, 

avlarını 
yakalamaya yarar. 

tİMsAhlARıN 
tıpkı insanlarda 

olduğu gibi 
değişik 
işlevlere 
sahip dişleri 

vardır. Ön 
kısım kesici 

dişlerden oluşur. 
Arkalara doğru küçük 
azı ve büyük azı dişleri 
vardır. Diş sayıları 70 
ile 170 arasında değişir. 

pENGuENlERİN 
dişleri yoktur. Ama 

gagalarının 
kenarları çok 
keskindir. 
Ağızları 
ve dilleri 

dikenlerle 
kaplıdır. Bu sayede 

yemeklerini kolayca 
yerler.

MAYMuNlARıN 
DİŞlERİ NEDEN 
sAĞlıKlı?
İnsanların dişlerinin 
çürümesinin en önemli 
sebebi şekerli yiyecek 
ve içeceklerdir. 
Maymunlar zararlı 
şekerlemelerden 
tüketmezler. Ormanda 
buldukları sağlıklı 
meyveleri yerler. 
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Sevgili DoKTor Demir, 
Ben Ankara’nın Polatlı ilçesinden Emre. 
8 yaşındayım. Benim bir sorunum var! 
Hemen anlatayım. Şu sıralar annemle 
bir konuda hiç anlaşamıyoruz. Ben 
hamburgeri çok seviyorum. Patates 
kızartmasına ise bayılıyorum. Ama 
annem bu yiyeceklerin çok tuzlu 
olduğunu söylüyor. Sağlığıma çok 
zararlıymış. Bu kadar lezzetli bir 
yiyecek nasıl zararlı olabilir? Yani 
siz şimdi Çinko’ya hiç hamburger 
yedirmiyor musunuz? Bana büyük bir 
haksızlık yapıldığını düşünüyorum. 
Annem doğru mu söylüyor sizce?    

“tuzlu YİYECEKlER 
sAĞlıĞıMA 

zARARlı MıDıR?”

soĞuK AlGıNlıĞıNA 
NElER İYİ GElİR?

Dr.Demir
ve Çinko

ÇİZEN: MERT TUGEN
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hApŞıRıK, öKsüRüK vE BuRuN 
AKıNtısı GİBİ soRuNlARıN vARsA 
soĞuK AlGıNlıĞıNA YAKAlANMıŞ 
olABİlİRsİN. EĞER BöYlE BİR 
DuRuMlA KARŞılAŞıRsAN sANA İlK 
tAvsİYEM hEMEN YAtıp DİNlENMEN. 
DİĞER öNERİlERİM DE ŞuNlAR:  
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Sevgili emre,
Çinko da tıpkı senin gibi hissediyor olabilir. Çünkü ben de köpeğime hamburger 
yedirmiyorum. Annen çok haklı! Fast Food dediğimiz, içinde hamburger de 
bulunan bu gıdalar sağlığına hiç iyi gelmez. Fast Food’da çok fazla tuz bulunur. 
Fazla tuzun böbreklerine ve damarlarına zarar verebileceğini unutmamalısın. 
Vücudun fazla tuzu atmaya çalışırken bundan en çok böbreklerin etkilenir. 

Tuzlu yiyecekler yediğinde yanında bir de meşrubat içmek istiyorsun, değil 
mi? Onlarda da çok fazla şeker olur. Hem tuz hem şeker alarak vücudunun 
dengesini bozarsın. Bu da kilo almana sebep olabilir. 
Bizim mahalledeki Çilek tavşanın da ben 
hiç hamburger yediğini görmedim. 
O, hep sağlıklı besinler yer. Sana 
da tavsiye ederim. İstersen 
yukarıdaki sağlıklı beslenme 
önerilerime bir göz at! 

soĞuK AlGıNlıĞıNA 
NElER İYİ GElİR?

BİsKüvİ, Cİps, pİzzA, KRAKER, sAlAM, sosİs GİBİ 
YİYECEKlERİ YEMEK lİstENDEN çıKARMAlısıN.   

tAzE MEYvE-sEBzE, KuRu MEYvE GİBİ sAĞlıKlı 
BEsİNlERDEN AtıŞtıRABİlİRsİN.

YEMEKlERİN YANıNDA MEŞRuBAt YERİNE su vEYA tAzE 
sıKılMıŞ MEYvE sulARıNı tERCİh EDEBİlİRsİN. 
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 BOL BOL SU İÇ. VÜCUDUN, SIVI 
ALDIĞINDA MİKROPLARLA DAHA İYİ 
SAVAŞACAKTIR. 

 C VİTAMİNİ YÜKSEK BESİNLERİ 
TÜKETMEMİZ, HASTALIĞI KOLAY 
ATLATMAMIZA YARDIMCI OLUR. C 
VİTAMİNİNDEN ZENGİN GIDALAR: 
PORTAKAL, LİMON, MANDALİNA, 
GREYFURT, ÇİLEK, YEŞİL BİBER, 
MAYDANOZ, KİVİ. HEPSİ SAĞLIĞIMIZ 
İÇİN FAYDALI.

 BAL BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ 
GÜÇLENDİRİR. BU NEDENLE BAL, HEM 
SAĞLIĞIMIZ YERİNDEYKEN HEM DE 
HASTA OLDUĞUMUZDA YİYEBİLECEĞİMİZ 
ŞİFALI BİR GIDADIR.

 ZENCEFİL YAMRU YUMRU BİR 
PATATES GİBİ GÖRÜNÜR. TADI DA BİRAZ 
GARİPTİR AMA ÇOK SAĞLIKLIDIR. ILIK 
SUYA LİMON SIKIP İÇİNE ZENCEFİL 
KOYABİLİRSİN. 



YAZAN: BURCU ARMAN / ÇİZEN CİHAN DAĞ

meraklı
masallar

58

görüp görebileceğin en büyük günebakanların olduğu bir tarlayı düşün. 
günebakan ne mi? Kimileri “Ayçiçeği” de der. Ben günebakan demeyi seviyorum. 
Dev papatyalar gibiler ve sürekli güneşin hareketini takip ederler. geceleriyse 
sanki güneşin gitmesine üzülmüş gibi boyunlarını bükerler. Biliyorum çünkü 

onlardan biri arkadaşım. “Bir tavşanla bir günebakan nasıl arkadaş olur?” deme. 
hikâyemizi dinle... 

 

12. tAVŞANIN MASALI 
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11 kardeşim ve ben doğduğumuzda fırtına varmış. Ben hatırlamıyorum 
elbette. Annem anlattı. gökyüzü simsiyahmış ama şimşeklerle gündüz gibi 

aydınlanıyormuş. üstüne üstlük yağmur damlaları o kadar ama o kadar sertmiş 
ki. Sanki gökten cam parçaları yağıyormuş. işte öyle bir gecede biz dünyaya 

gelmeye karar vermişiz! Annem ve babam sığınacak bir yer ararken günebakan 
tarlasını bulmuşlar. Ama günebakanlar, sık bir orman gibiymiş! geçecek yer 

yokmuş. Bu yüzden babam Sıktüy günebakanlardan yardım istemiş. Aralarında bir 
sözcü seçmişler ve babama demişler ki: 

“Biz birbirine bağlı günebakan ailesiyiz. Aramıza girmek istiyorsanız 
bizden biri olmanız gerekir.”

“Ama…” demiş babam.
“nasıl olabilir? Biz tavşanız.” 

günebakanlar aralarında fısıldaşmaya başlamışlar. Aslında sadece sallanmışlar. 
çünkü genelde öyle konuşurlar.

“Tamam.” demiş günebakanların lideri. “Ben ilkgünebakan, sen Sıktüy! Ailene izin 
vereceğiz. Ama bir şartımız var.”
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“her neyse kabul ediyorum, yağmurdan sığınmaya ihtiyacımız var. Birazdan 
çocuklarımız dünyaya gelecek.”

“madem öyle! o zaman 12. tavşan çocuğuna, günebakanlar için bir görev 
vereceğiz.” 

Annem ve babam endişelenseler de içlerinden “Bunu sonra düşünürüz!” demişler. 
Bilin bakalım o gece, 12. tavşan olarak kim dünyaya gelmiş? Tabii ki ben, size bu 
hikâyeyi anlatan Topkuyruk. eminim siz de biraz endişelendiniz ama korkmayın. 
günebakanların verdiği görev korkulası bir şey değil. Aslında hiçbirimizin aklına 

gelmeyen bir şey.

Şöyle ki… günebakanlar geceleri boyunlarını yeryüzüne indirdiklerinde çok 
üzülürlermiş. gökyüzünden, aydan, yıldızlardan uzak kaldıklarını düşünürlermiş. 

işte ben, yani 12. tavşan onlara gökyüzünü anlatmakla görevlendirildim. Bu yüzden 
kardeşlerimin tersine, ben gündüz uyurum. gece ise dev gibi günebakanların 

altında dolaşırım. onlara gökyüzünü, yıldızları, samanyolunu anlatırım. ve hatta 
gökyüzüyle ilgili masallar uydururum. Sanırım en çok bunu seviyorlar! Belki bir 

gün sana da anlatırım. çünkü gökyüzünde üzerine masallar yazılacak milyarlarca 
yıldız var. Benim de bol bol zamanım var. 

merak ediyorum...
• Sen 12. tavşan olsaydın günebakanlara yıldızlar ve 

Ay’la ilgili nasıl hikâyeler anlatırdın?

• Annen ve baban sana bir görev verdiğinde genellikle 
ne yaparsın?



BİR MEslEK 
sAhİBİNİN 
sADECE EllERİNİ 
GöRsEN oNuN NE İŞ 
YAptıĞıNı 
BİlEBİlİR MİsİN?

bu eller kimin?

BİlGİ BANKAsı DNA
Bu SAyImIzDA yine çoK ilginç Bir meSleK gruBuylA KArŞInDAyIz. 

TAhmin eTmeni iSTeyeceğimiz meSleği yAPAn eller, Bir Bilim 
inSAnInA AiT. hAzIr mISIn? o zAmAn iŞTe eller, gelSin TAhminler!
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“Benim işim laboratuvar 
ortamlarında yapılır. Ve 
günümüzün önemli bilim 

dallarından birisidir. 
Diyebilirim ki ben bilimsel 

çalışmalar yapan biriyim. Yani 
bir bilim insanıyım.”

“Canlıların en küçük 
yapı taşı olan atomları 

da inceliyorum. 
Böylece tıbbi, biyolojik 
ve çevresel sorunların 
çözümlerini keşfetmeye 

çalışıyorum. 

“Çevreye zararlı bazı 
genetik faktörleri 

ortadan kaldırmak 
için yeni keşiflerle 

uğraşıyorum.”
“Tıbbi rahatsızlıklara 
sebep olan hastalık 

genlerini tespit etmeye 
çalışıyorum. Sonra bu 
hastalıkları yok etmeye 
yönelik araştırmalar 

yapıyorum.”

“Araştırmalarım 
canlılardaki DNA 

denilen yapılarla ilgilidir. 
DNA’lar canlıların bilgi 

bankalarıdır. Bu DNA’nın 
içinde de küçük yapılar vardır. 
Bunlara da gen denir. İşte ben, 
bu genlerde bulunan, hastalık 

veya başka olumsuzlukları 
araştırıyorum.”



geneTiK mühenDiSiyim” 
insanlığa faydalı olmak için araştırmalar yapıyorum. işimi çok seviyorum. 

günümüzde tedavisi bulunamamış sağlık sorunlarının çözümünü bulmak için 
bilimsel araştırmalarıma devam ediyorum.”

“Peki, seni daha fazla meraklandırmayayım. 
Ben, genler üzerinde çalışmalar yapan bir 
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AnTioKSiDAn: Hasara uğramış 
hücrelerimizi koruyan maddelerdir.

ASiT: Mavi turnusol kâğıdını 
kırmızılaştıran maddelerin ortak 
adıdır. Turşu, elma, limon, yoğurt gibi 
besinlerde de bir miktar asit bulunur.

ASTronom: Uzay ve uzay cisimlerini, 
gök cisimlerinin özelliklerini ve 
birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bilim 
dalı. Gök bilimi.

ATom: Maddenin en küçük ve temel 
yapı taşıdır. 

BAğIŞIKlIK SiSTemi: Bir canlının 
hastalıklara karşı olan savunma 
mekanizmasıdır. Patojenleri ve 
tümör hücrelerini tanıyıp onları yok 
eden, vücudu yabancı ve zararlı 
maddelerden koruyan bir sistemdir.

BoyuT: Bir cismin en, boy veya 
yüksekliğinden her birine denir.

DnA: Kalıtımda rol oynayan organik 
bir moleküldür. Bir nükleik asit çeşididir. 
DNA, “Deoksiribo Nükleik Asit”in 
kısaltılmışıdır.

foSfor: Simgesi “P” olan, balmumu 
kıvamında, yarısaydam, karanlıkta 
ışıltı yayan, sarımsak kokulu, zehirli bir 
elementtir. Parlayan bazı objelere de 
bu elementten yola çıkarak “fosforlu” 
denir.  

gen: Hücrenin kromozomlarında 
bulunur. Canlı bireylerin kalıtsal 
karakterlerini taşır ve ortaya çıkmasını 
sağlar. Nesilden nesile aktarılan 
kalıtım faktörleridir. Örneğin saç ve 

göz rengi gibi. 

Koloni: Biyoloji terimi olarak koloni; 
aralarında işbölümü yapan tek 
hücreli organizmaların bir araya 
gelerek oluşturdukları topluluktur. Bu 
arada karınca ve arı gibi hayvanların 
kurduğu sürüye de Koloni denir. Tarih 
terimi olarak ise, bir ülkenin deniz 
aşırı topraklarına verilen isimdir.  Aynı 
zamanda göçmen topluluğu veya bu 
topluluğun yerleştiği yere de Koloni 
denir. 

KriSTAl: Atom, iyon veya moleküllerin 
düzenli bir şekilde sıralanmaları sonucu 
oluşur. Düz yüzeyleri ve simetrik bir iç 
yapısı bulunan katı bir yapıdır. Tuz veya 
buz kristali gibi.

lABorATuvAr: Bilimsel ve teknik 
araştırmalar için araç ve gereçlerin 
bulunduğu yerdir. Meselâ kimya ile ilgili 
bilimsel araştırmaların yapıldığı yerlere 
Kimya Laboratuvarı denir. Fizikle ilgili 
araştırmaların yapıldığı yerlere Fizik 
Laboratuvarı, uzayla ilgili araştırmaların 
yapıldığı yerlere de uzay laboratuvarı 
denir. Bir de hastanelerde olan 
laboratuvarlar vardır. Bunlara da Klinik 
Laboratuvar denir. Burada ise doktorun 
gerekli gördüğü kimi kan, salgı vb. 
incelemeler yapılır.

lAzer IŞInI: Sanayi, iletişim, tıp gibi 
birçok alanda yararlanılan güçlü bir 
ışıktır.

mASKe: Yüze geçirilen; boyalı 
kartondan, plastikten vb. yapılmış; insan 
veya hayvan yüzü biçiminde olabilen 
yapay yüzdür.

Adın-Soyadın: 

Adresin: 

Annenin veya babanın telefon numarası: 

KeS, gönDer!
Bu sayfaya kadar bir solukta okuduğun Sağlık çocuk’a abone olmak 
istiyorsan bu formu doldur, işaretli yerlerden kes ve bize postala. 
Sağlık çocuk her ay adresine gelsin!

abonelik
formu

PeDAl: Bisiklet gibi bir araçta veya bir 
makinede ayak yardımıyla dönmeyi 
veya devinmeyi sağlayan düzenektir.

Serüven: Bir kimsenin başından 
geçen, içinde beklenmedik, heyecanlı 
olayların yaşandığı maceradır.

ŞABlon: Üzerinde, çevre çizgilerine 
kalem ucu girebilecek biçimde 
oyuk harfler ve biçimler bulunur. Bu 
oyuklardan kalemle bir kâğıda ya 
da yüzeye istenilen harf ya da biçim 
çıkarılır. Genellikle büyük boy yazı 
yazmakta yararlanılan metalden 
ya da plastikten, cetvele benzer bir 
araçtır.

ŞelAle: Akarsu yatağının, suların 
yüksekten dökülerek aktığı kısmıdır. 
Daha küçük çapta olan şelaleye 
“çağlayan” denir.

uyluK Kemiği: Uyluk, bacağın 
kalçadan dize kadar olan bölümüne 
denir. Uyluk kemiği ise uyluğun 
iskeletini oluşturan kemiktir.

yAnSImA: Işık ya da ses dalgalarının 
yansıtıcı bir yüzeye çarparak yön 
değiştirmesine ya da geri dönmesine 
denir.

yAPI TAŞI: Esas, temel anlamına 
gelir. Örneğin canlıların yapı taşı 
hücredir. Yani tüm canlılar hücrelerin 
bir araya gelmesiyle oluşur. Binanın 
ağırlığını çeken esas taş anlamında 
da kullanılır.

yArImADA: Sadece bir yanından 
anakaraya bağlı, üç yanı denizle 
çevrili kara parçasıdır.

Dergini oKurKen SAyfAlArDA görDüğün AlTI çizili 
Kelimelerin AnlAmlArInI BurADA BulABilirSin.
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iŞTe
PoSTA

ADreSimiz

cevap
anahtarı

KomiKli TeSTSayfa 37
Doğru yAnITlAr: 1) B - 2) c - 3) A - 4) c - 5) B

DiKKATSayfa 28-29
resimdeki 7 olağanüstü durum: SözcüK AvI

Sayfa 35

örünTü 1

örünTü 2

Sayfa 30
lABirenT
Sayfa 36
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facebook/Saglikcocuk
Twitter @saglikcocuk

çizgi öyküleri, masalları, oyunları, 
bulmacaları, Doktor Demir ve 

mahallesindeki arkadaşlarını sevdin mi?
Sağlık çocuk’a abone ol, bundan sonra 

her ay adresine gelsin. 

ABone olmAK için 
iKi yol vAr!

SAğlIK çocuK’u SoSyAl meDyADA TAKiP eT

PoSTA ADreSi:

Sayfa 63’teki formu kes, 
doldur ve arkasındaki 

adrese postayla gönder.

www.saglikcocuk.saglik.gov.tr
internet sitesine gir; gerekirse bir 
büyüğünden yardım iste; adını, 

soyadını, adresini yaz! 

1 2

Instagram @saglikcocuk
e-posta: saglikcocuk@saglik.gov.tr

Bu 
Dergi 
Senin!

f

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü 
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi 

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 
6001. Cadde No:3 Kat:4 Çankaya / Ankara



ABone ol, 
ADreSine ücreTSiz 

gönDerelim.

Bilgi, oyun ve 
eğlence BurADA!

DoKTor Demir’Den SAğlIKlI yAŞAm SorulArInA 
cevAP AlIP çeTin ve ceviz ile mAcerA 

PeŞinDe KoŞABilirSin. 


